
Nr. Indicatorul Unitate 
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Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total km 1251,575 1251,575 1261,567 1264,197 1264,197
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II km 275,746 275,746 281,619 281,619 281,619
de medie presiune km 280,324 280,324 282,647 283,418 283,418
de joasă presiune km 695,505 695,505 697,301 699,16 699,16

2. 
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, 
total (conform proiectului) m3/h 63000 63000 63000 63000 63000

Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, 
racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul 
perioadei de referinţă, total unit. 21739 21785 21881 22045 22045
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 158 158 172 183 183
de joasă presiune unit. 21581 21627 21709 21862 21862
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, 
deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe 
parcursul perioadei de referinţă, total unit. 78 81 22 95 276
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi II unit.
de medie presiune unit. 13 9 1 3 26
de joasă presiune unit. 65 72 21 92 250

5.
Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-
a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale

solicitanti 0 0 0 0 0

6.
Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a 
gazelor naturale, total mii m3 5336,0 1209,0 1203,3 4790,4 12538,7

Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie 
a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total

mii m3 4923,6 1171,9 1185,8 4482,0 11763,3
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3 1323,3 225,4 394,6 1158,9 3102,2
 de joasă presiune mii m3 3600,3 946,5 791,2 3323,1 8661,1

Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie 
a gazelor naturale altor titulari de licenţe - total mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi II mii m3
 de  medie presiune mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 de joasă presiune mii m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

mii m3 390,2 36,3 17,5 287,2 731,2

% 7,3 3,0 1,5 6,0 5,8

10. Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale % 
Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata 12 35 50 19 116
pina la 24 ore întreruperi 12 32 49 19 112

pina la 48 ore întreruperi 0
pina la 72 ore întreruperi 0 2 1 3

pina la 120 ore întreruperi 1 0 1

peste 120 ore întreruperi 0
Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata 0 1 1 0 2

pina la 36 ore întreruperi 1 1 2

pina la 54 ore întreruperi 0
pina la 72 ore întreruperi 0
pina la 120 ore întreruperi 0
peste 120 ore întreruperi 0

9.
Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele 
de distribuţie a gazelor naturale, total

11.

12.

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea de distribuţie SRL "Cimişlia-gaz" pentru anul 2016, ce urmează a fi plasaţi pe pagina  electronică
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